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Legu la Programon en ĉi tiu numero I
Ĝenerala ordinara asembleo de nia grupo por 1983

La pasintan vendredon^!8-an Februaro, vespere, kiel anoncite, okazis la Ĝenerala Ordinara Asembleo 
de 1983, post prokrasto de la antaŭa dato»

Kun la Ĉeesto de malmultaj gesocietanoj disvol- 
viĝis la asembleo. Dum ĝi estis aprobitaj la antaŭa 
akto, la bilanco de 1982 kaj la buĝeto por 1983» 
Estis prezentita la resumon pri nia agado dum 1982, 
sed la agadplena por 1983 ne estis prezentita ĉar, 
pro la gravaj ŝanĝoj en la Estraro, oni konsideris 
ke la nova Estraro rezultonta de la asembleo devos 
aranĝi ĝin.Kiel lasta parto de la asembleo, post longa in- 
terparolado, estis elektataj la necesaj personoj 
por plenumi la postenojn de la demisiintoj kaj tiuj 
kiuj finis sian dujaran mandaton. Komence neniu de- 
ziris kandidatiĝi por la postenoj de prezidanto kaj 
kasisto, sed, finfine, tute sindoneme, akceptis la postenojn, respektive, Pascual Pont Martinez kaj 
Josĉ Pĉrez Sempere. Post ĉi tio estis kompletigata 



"ESPERANTO, VIVANTA LINGVO»
La ĉefredaktoro de la "Valencia Luno" diris al 

mi, ke tni rakontos iun ajn okazintaĵon el mia espe- 
ranta travivo. Kvankam mi pli preferas labori ol pa 
roli aŭ skribi mi cedis al tiu sugesto.

Dum mia instruado de la Internacia Lingvo oni 
faris al mi multajn demandojn, kritikojn, antaŭju- 
ĝojn. Mi rememoras nun unu el tiuj antaŭjuĝoj mult- 
foje al mi farita:

"Esperanto, artefarita lingvo, ne povas esti 
vivanta idiomo".

Proksimume mi rezonis al ĉiuj tiamaniere:
Tiu argumento estas nur teoria ĉar la praktiko 

respondas tute kontraŭe kaj ni, esperantistoj, bone 
scias, ke nia kara lingvo, Esperanto, ne estas "ar- 
tefarita". La radikojn, la vortaron de la Interna- 
cia Lingvo, Zamenhof bone elektis inter la plej in- 
ternaciaj de la ĉefaj idiomoj naciaj, plej parte el 
la latina aŭ el la latinidaj lingvoj, precipe @1 la 
franca; ankaŭ grandparte el la germana, el la angla 
kaj kelkaj el la rusa, pola, k.t.p. Ekzemple:
Latindevena: Fuligo « fulgo; apud « apud; domus = 

domo; vir • viro.
Francdevena: citrono = citrono; chapeau - ĉapelo; 

rapide - rapido.El la germana: Katze = kato; hund = hundo; trinkon » 
trinki.

El la angla: street « strato; bird s birdo; letter » 
letero.El la rusa: nepremenno - nepre; frukt = frukto; ka- 
Juta s kajuto; stai = Stalo.

El la pola: bazar « bazaro; buduar * buduaro; fa- 
sada = fasado; hamac = homaĉo.
Se la elpensinto de Esperanto estus kreinta 

ĉiun vorton tute arbitre, plene laŭplaĉe, tiam la 
Internacia Lingvo estus "artefarita" kaj tiuj vor- 
toj estus tre malfacile memoreblaj. Zamenhof rimar-



kis, ke ĉiam pli, granda nombro da internaciaj ra- dikoj estas ĝenerale uzataj en la modernaj lingvoj. 
Kiel bazo de la vortaro li prenis tiujn radikojn. 
Jen estas ekzemplo de tiu internacieco:

Rimarku la Esperanta radiko PARK (parko):
Latine: parcus; hispane=parque; portugale=parque; 

itale=parco; france»pare; germaneapark; angle» park; pole =park; ruse «park•
Estas videble, ke nia genia Majstro, Dro. Za- 

menhof, ellaboris idiomon sur internacia lingvo-ma- 
terialo kaj pro tio li sukcesis.

Vizitu la Internaciajn Esperanto-Kongresojn kaj 
via dubo, malkonfido, antaŭjuĝo tuj malaperos aŭ- 
dante centojn da parolantaj esperantistoj el la plej 
diversaj nacioj; tie oni parolas unu solan komunan 
lingvon al ĉiuj partoprenantoj, lingvo ne imperia- 
lisma, ne nacia kaj tial oni ofendas nenies ling- 
vistikajn sentojn.

Do, konsekvence, ĉi tio pruvas ke "Esperanto estas vivanta lingvo".
F. NAVARRO

NIA SEKRETARIO EN LA ĴURNALO
La pasintan dimanĉon, 2-an Januaro 1983, en la 

fako "El personaje, hoy" ("La rimarkindulo, hodiaŭ") 
de la valencia jurnalo "NOTICIAS AL DIA" ("NOVAĴOJ 
JE LA TAGO") aperis intervjuo al nia sekretario Car- 
los N. Moya Segu!. Dum la intervjuo li parolis pri 
Esperanto kaj siaj vivspertoj rilate al ĝi.

Venu KUN NIA GRUPO AL ELDA kaj partoprenu en la 
XI RENKONTIĜO DE LA VALENCIA ESPERANTISTARO!

Ni organizas vojaĝon per buso. Prezo:475 pesetojn



NIA LIBRO-SERVO
LERNOLIBROJ, VORTAROJ KAJ GRAMATIKOJ
Curso prActico de E-o, de Fŝlix Navarro..... 200» 
El E-o al alcance de todos, de F. Soler..... 300« 
Perfraza metodo, de F. Zaragoza............• 200« 
Junui-kurso de SAT..• 550« Iniciacifin al E-o, de Emilio Crespo......... 275« 
Legolibro, de Cink...••••••••••••••••••••••• 200. 
Plena Analiza Gramatiko.....................2.000. 
Nuevo Metodo de Esperanto, de F. Diego.••••• 575» 
La Tuta Esperanto, de Henrik Seppik.•••••••• 325« 
Padoj al la Plena Posedo.••••••••••••••••••• 670. 
Amuzaj Dialogoj.• 585« 
La laŭta vekhorloĝo.•• 175» Posvortaro, de R. Sopona.••••••••••••••••••• 250. 
Vortaro de Esperanto, de E. Tudela.••••••••• 200. 
Oportuna Vortaro de E-o, de Vilko SetfilK.... 300. 
Vortaroj 808 vortoj, de Teodor Kilian.•••••• 50. 
Lernolibro de poŝo E-o, de Vrecka.•••••••..• 130. Plena Ilustrita Vortaro de E-o..•••••••••••.4.200. 
Bildovortaro de Esperanto.•*••••.••••••••••• 473»



GRAVA INFORMO

Nia Libro-servo jam havas la faman verkon DON JUAN 
TENORIO, presita en Italio, tradukita de S-ro Mimĉ 
al Esperanto» Mi scias de bona fonto ke du akademi- 
anoj, probable la plej kompetentaj, diris "Ke ili trovis nenian eraron", konvenas ke vi tion sciu» 
Dum la monato Aprilo ricevos donacon senpage, ĉiuj 
kiuj aĉetos unu ekzempleron; kostas 800 pesetojn» 
Aperis en Hispanio NUEVO METODO DE ESPERANTO, ler- 
nolibro en hispanlingvo, verkita do la akademiano 
Fernando de Diego, presita en Italio, kaj jam oni 
povas aĉeti ĝin en nia Libro-servo»
La lernolibro estas tre interesa por lernanto de E-o 
kiu korekte konas la ĝeneralajn liniojn de la hispa- 
na lingvo, supozas la aŭtoro»
La libro havas pli ol 200 paĝojn, kaj la enhavo ken- 
sistas el gramatiko, prononcado, interpunkcio, du- 
lingva loĝado, ĉiutagaj esprimoj, parolturnoj kaj 
proverboj, ekzercoj en hispana kaj E-o, vortareto» 
Informaj artikoloj pri la aignifode E-o kaj ĝia 
praktika laŭfaka disvastigo, ankaŭ havas adresaron 
de E-o-orgenizajoj en Hispanio kaj Sud-Ameriko»
Prezo: $75 pesetojn» (La venonta bulteno daŭrigos)

MAGAMO
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PROGRAMO DE ESPERANTO-KURSOJ 1983
13-an  Aprilo: ELEMENTA KURSO, gvidata de S-ro F61ix 

Navarro, lunde, merkrede kaj vendrede de 7a ftia 8a «u de 8a ĝi» 9&.
16-an  Aprilo: ELEMENTA KURSO, gvidata de S-ro Dennis 

Keefe, sabate, de lla ĝis la matene*
3-an  Oktobro: ELEMENTA KURSO, gvidata de S-ro F«lix 

Navarro, lunde, merkrede kaj vendrede 
de 7a ĝia 8a au de 8& ĝis 9a.

ESPERANTO-PRELEGO EN LA KAMPADISTA KARAVANISTA 
KLUBO DE VALENCIA

La pasintan 8-an de Marto, vespere, nia aktiva 
nova prezidanto prelegis pri Esperanto en la sidejo 
de la Kampadista Karavanista Klubo de Valencia, kun 
la ĉeesto de pli ol dudek personoj, prelego kiu fi- 
nis per amaso da demandoj al la preleganto» Eble estos aranĝata kurson tie baldaŭ»

KARAVANOJ AL LA UNIVERSALA KONGRESO DE BUDAPEST
Aŭgusto 1983

Estas kelkaj interesitoj pri grupa vojaĝo al la 
Universala Kongreso de Budapest» La vojaĝo estus 
per buso kaj estos vizitataj aliaj interesaj lokoj 
dum la vojaĝo» Se vi estas interesata, tuj kontaktu kun la Estraro, ĉar por antaŭvidi la eblecojn ni 
devas scii la preciza nombro de eblaj vojaĝontoj»

Madrida Esperanto-Liceo ankaŭ aranĝas karavanon 
al U»K» de Budapest, sed per aviadilo, do, se ne estaa sufiĉa nombro da interesitoj por aranĝi la ka- 
ravano en Valencia, ni vidos la eblecojn iri kun la 
madridanoj•

C. M» M. S



VALENCIAJ TRADICIOJ
LA TRIBUNALO PRI LA AKVO

Por la valencia kamparo ekzistas fame konata 
tribunalo kiu havas kiel mision zorgi por la ĝusta 
efektivigo de la reguloj pri akvodisdono el la ri_ 
vero Turia inter la valenciaj terkulturistoj.

Tiu ĉi tribunalo, unu el la plej malnovaj kiuj 
estas en la mondo (dum la jaro 19609 oni celebris 
la jarmilon de ĝia kreado) estas la sola heredo kiu 
restas en la Valencia Regno el ĝia privilegia epoko. 
Kiam Jakobo la 1& konkeris la muzulmanan valencian regnon, jam ekzistis ĉi tiu tribunalo; kaj li tro- 
vis tiel perfekta ĝian funkciadon ke li decidis la 
redaŭrigadon de ĝiaj normoj. Kaj kiam eu 17^7-» Fi- 
lipo la 5a abolis la valenciregnajn privilegiojn, ankaŭ respektis tiun Ĉi tribunalon, kiel unikan es- 
cepton inter la valenciaj privilegiaj organizaĵoj. 
La Tribunalo pri la Akvo estas konstituita de la 
sindikoj de la irigacikanaloj en la najbara kamparo, 
kaj oni kunsidas ĉiuĵatfden je la dekdua tegmeze en 
libera aero, ĉe la pordo de la katedralo (nomita de 
la Apostoloj), en la urbo de Valencio. Se la ĵaudo 
estas festotago, oni kunsidas la antaŭtagon. Tiu ĉi 
tribunalo solvas ĉiujn konfliktojn kaj reklamaciojn 
kiuj oni prezentas pro malobeo pri la uzado de la 
kanalakvoj.

La maniero per kiu ĝi agadas estas senpaga, pa- 
rola kaj konciza. La verdikto estas neapelaciebla. 
Dum la proceso oni uzas nur la valencian lingvon. 
La Tribunalo havas grandan influon kaj respektesti- 
mon inter la irigaciantoj el la najbara kamparo, pro la seriozeco, justeco kaj senpartieco pri ĝiaj 
decidoj, kaj ĝi estas konstanta studobjekto de sci- 
enculoj, laŭleĝaj fondaĵoj, irigacikanalaj organi- 
zoj el multenombraj landoj, kiuj mirigas la simple- 
con, saĝecon kaj efikecon pri ĝia funkciado.

Esperantigis: FCO. ALIAGA



MONDA TURISMO PER ESPERANTO (1983)
Kien iri ĉi «omero en Esperantujo?

Eatas jam tempo ke vi pripensu viajn teoriojn 
por la venonta somero, kaj profitu la okazon por 
partopreni en Esperanto-aranĝo.

Ĉio dependas de la tempo kaj la mono» Se vi ne 
deziras tro elspezi, vi povas partopreni en la His- 
pana Esperanto-Kongreso, okazonta en Zaragoza, de 
la 21-a ĝis la 25-a Julio (jam estas kelkaj intere- 
sitoj en la Grupo kiuj partoprenos en ĝi).

Se vi havas pli da mono, vi povas partopreni en 
multaj aranĝoj kiuj okazos eksterlande, inter kiuj 
elstaras:
- Internacia Junulara Kongreso de TEJO

23-a ĝis 30-a Julio 1983 en Debrecen (Hungario)
- Universala Esperanto-Kongreso de UEA
30-a Julio ĝis 6-a Aŭgusto 1983 en Budapest (Hun- 

gario)
- Kastelo de Gresillĉn - Baugĉ (Francio)
Interesaj kursoj dum la tuta somero en agrabla 
etoso.

- Kultura Centro Esperantista - La Chaux-de-Fonds 
(Svislando)•
Diversaj interesaj kursoj.

- Bulgario kaj Pollando organizas semajnajn kursojn 
diversnivelaj pri Esperanto dum la tuta jaro en 
lernejoj kaj restadejoj, dediĉitaj ekskluzive por Esperanto.
Kaj estas multe pli da aranĝoj por ĉiuj gustoj. 

Venu al la Grupo kaj ni konsilos vin kie iri ĉi tiu 
somero.

CARLOS N. MOYA SEGUI



NEKROLOGOJ
Eduard Capdevila Bull

La pasintan 12-an de Januaro nia kunsocietano 
Eduard Capdevila Bull mortis en Valencia» Li tre 
aktivis en Katalunio (kie li naskigis) kaj en Va- 
lencia» Tre kompetenta esperantisto, kunlaborinto 
de la "Kataluna Antologio", kompilita de Jaume Grau 
Casas, dekiu li estis tre bona amiko» Ni bedauras 
ĉi tiu forpason kaj kondolencas lian edzinon, s-ino 
Matildo Mirailea, kaj lian filinon Matildo» La fa- 
milio donacis la esperantan librokolekton de la for- 
pasinto por la biblioteko de nia Grupo»
Ramĉn Molara Pedrals

La pasintan 28-an Januaro mortis nia elstara 
samideano Ramĉn Molara Pedrals, batalanto por Es- 
peranto de antaŭ multaj jaroj» Li gvidis amasojn da 
Esperanto-kursoj kaj kreis sian kursos per kores- 
pondado, kiu gajnis la aprobon kaj laŭdon de tiuj 
lernantoj sekvintaj liajn kursojn kun sukcesa re- 
zulto» Li estis tre bonkora homo, kiu atingis havi 
multege de geamikoj en la tuta mondo»

Ni deziras eternan ripozon al tiu samideano kaj 
bona amiko, kiu venkis en multaj bataloj por Espe- 
ranto, por kiu la cetera hispana samideanaro devos 
esti eterne danka» Ni ankaŭ kondolencas liajn ed- zinon kaj gefilojn»

J» BOSCH

TURISMAJ BROŜUROJ PRI VALENCIA EN ESPERANTO
Kiel informas la Urbodoma Bulteno (B»I»M») de 

Valencia en ĝia nfi 56 (15-an Februaro 1983)« laŭ 
decido de la Urbestraro rilate al propono de la urbkonsilanto pri informado s-ro Vicent Garcĉs, 
ekde nun, ĉiuj turismaj broŝuroj pri Valencia el- 
donotaj de la Urbodomo aperos ankaŭ en Esperanto»

C. N» M. S



KRUCVORTENIGMO Nn 5 de Alia-go

Simbolo de

HORIZONTALE: 1.-Mallongigo de 
taro, 2.-Adverbo kiu signifas 
"nur per si, spontanee,k.t.p.
3.-Saktio  de Ŝivao, alnomata 
la Nigra» 4.-Posedante talen- 
ton, 5»-(Plur») Muzikistoj lu 
dantaj diversajn instrumen- 
toĵn sub la direktado de es- 
tro» 6»-(Rad») Medikamento kontraŭ la dormomalsano» 7 
Finaĵo de teknikaj vortoj, 
indikanta la specialiston pri 
la fako montrita de la radikoj 9 
8»-Grupo da homoj kunigitaj 
per kuneco de la sama agado aŭ celo 
oksigeno»
VERTIKALE: 1»-Vokalo» 2»-Prepozicio signifanta ke 
movo komenciĝas ĉe unu 
lian» 3«-Iu ajn el pli diversaj genroj sub la 
la du ostaj elstaraĵoj 
na flankoj de la piedartiko» 5»-Instrumento por ob- 
servi la astrojn. 6»-(Rad») Entera aŭ subtera kava- 
ĵo, el kiu oni elfosas substancojn (3 literoj)» Li- 
teroj de tusilago literoj)» 7.-Nomo de Ĉiu el la 
du koraj kavoj» 8»-(Rad») Dio de la ventoj» 9.-F1- 
naĵo de la pluralo»

ekstremo kaj atingas la a- 
ol mil specioj el centoj da 
familio kaktacoj» 4.-Ciu el 
ĉe la ekstera kaj la inter-

SOLVO DE LA ANTAUA KRUCVORTENIGMO
HORIZONTALE: l.-TuĈ. Kai. 2.-Iris. Bale. 3«-£spe- 
ranto. 4.-0a. 0. To. 5*-Rangi• 6.-La. D. Lu» 7»- 
Kantarelo. 8»-Inoa. Eneo. 9*-Soj. Omo.
VERTIKALE: l.-Tie. Kis. 2.-Urso. Lano. 3«-Siparanoj.
4.-Se. A. Ta. 5.-Ronda. 6»-Ba. G. Re. 7»-Kantileno. 
8»-Alto. Ulem» 9.-Leo. OOO»

Oni parolas pri amiko kiu ĉiam estas ebria.
- Li komencis trinki la vinon miksitan kun akvo, 

poste sen akvoo
- Kaj nun?
- Li drinkas ĝin anstataŭ akvon.


